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I. INFORMACJE PODSTAWOWE O ZAWODACH 

Miejsce:  STRZEGOM - MORAWA 

Data: od: 2022-05-21 do: 2022-05-22  

      

Halowe:  ☐  Otwarte: X 

      

RANGA ZAWODÓW:    KATEGORIA WIEKOWA: 

Mistrzostwa Polski  ☐  S ☐ 

Halowy Puchar Polski  ☐  MJ ☐ 

CSN  ☐  J ☐ 

ZO - 1*  ☐  JM ☐ 

ZO - 2*  ☐  Mł ☐ 

ZO - 3*  ☐    

ZO DiM  ☐    

Inne:  ZAWODY 

REGIONALNE 

  ZAWODY 

TOWARZYSKIE 

II. OGÓLNE WARUNKI 

ZAWODY ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I REGULAMINAMI PZJ: 

1.  
Przepisy Ogólne PZJ wyd. 2020 

2.  
Przepisy Dyscypliny Skoki przez Przeszkody wyd. 2022 

3.  
Regulamin krajowych zawodów w Dyscyplinie Skoków przez Przeszkody wyd. 2022 

4.  
Przepisy weterynaryjne wyd. 2021 

5.  
Przepisy antydopingowe i kontroli leczenia koni wyd. 2021 

6.  
Przepisy o sędziach wyd. - 
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7.  
Przepisy o gospodarzach toru wyd. - 

8.  
Przepisy o osobach oficjalnych wyd. 2020 

9.  
WYTYCZNE W SPRAWIE WARUNKÓW ORGANIZACJI ZAWODÓW 

JEŹDZIECKICH W POLSCE W ZWIĄZKU Z COVID-19 
wyd. 2022 

10.  
Zasady postępowania w aspekcie bezpieczeństwa biologicznego wyd. 2022 

 

Propozycje zatwierdzono: Wrocław, dnia:  2022-04-26 

Kolegium Sędziów DZJ: Justyna Borysewicz Rudy 

Zarząd DZJ Zarząd DZJ 

 

Zmiany w propozycjach po zatwierdzeniu: 

rew. 1 Data Imię i Nazwisko wprowadzającego 

rew. 2 Data Imię i Nazwisko wprowadzającego 

rew. 3 Data Imię i Nazwisko wprowadzającego 

 

III. ORGANIZATOR 

1.  Nazwa: IzMa, LKS Stragona Strzegom 

2.  Adres: Morawa 36, 58-150 Strzegom, N50° 58' 14.187" , E16° 23' 46.634"  

3.  Telefon: +48 517 221 660 

4.  E-mail: zawody@manes.pl 

5.  Strona www: https://www.facebook.com/IzMaBiuro  

6.  Biuro zawodów: Tomasz Kaczkowski, +48 691668939                                                      

Obsługa komputerowa: Kamil Kaczkowski, +48 514 172 006, 

zawody@manes.pl 

7.  Szef stajni: Tomasz Kaczkowski, +48 691668939, zawody@manes.pl 

8.  Obsługa medyczna: PW Piotr Woźniak , +48 603 317 213, pwpiotrwozniak@wp.pl 

mailto:zawody@manes.pl
https://www.facebook.com/IzMaBiuro
mailto:zawody@manes.pl
mailto:pwpiotrwozniak@wp.pl
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9.  Inne informacje o organizatorze: 
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IV. OSOBY OFICJALNE 

 Funkcja: Imię i Nazwisko: Licencja: 

1.  
Przewodniczący Komisji 

Sędziowskiej: 
Grzegorz Jasiczek B2 

2.  
Sędzia delegat DZJ:  Izabela Bek- Kaczkowska B1 

3.  

Członek Komisji 

Sędziowskiej: 
Paulina Grodzka B2 

4.  
Gospodarz Toru: Paweł Gołygowski GT2 

5.  
Komisarz: Wanda Bonkowska  B2/K2 

6.  
Lekarz weterynarii 

zawodów: 
Malwina Słowikowska 691699139 

7.  
Kowal: Ryszard Mamajek       

8.  
Spiker: Kamil Kaczkowski  
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V. WARUNKI TECHNICZNE 

1.  
Arena konkursowa: 60X90, Piaskowe firmy Vornbrock 

2.  
Rozprężalnia: 25x65, Piaskowe firmy Vornbrock 

3.  
Otwarcie stajni: 2022-05-20, 12.00 

4.  
Zamknięcie stajni: 2022-05-22, 17.00 

5.  
Zebranie techniczne / 

kontrola dokumentów: 
Przed konkursami 

6.  
Przegląd weterynaryjny:  

7.  
Kłódki bezpiecznikowe:  Beck&Heun Gmbh 

8.  
System pomiaru czasu: ALGE TIMING – homologacja FEI 

9.  
Pozostałe informacje:  

 

Godziny otwarcia stajni: 

Piątek - 12.00-19.00 

Sobota - 07.00-19.00 

Niedziela - 07.00-17.00 (lub godzinę po zakończeniu konkursów).  

Stajnia wyłącznie namiotowa, liczba 100 boksów o wymiarach min. 3x3m, stosowana na zawodach 

międzynarodowych WKKW). Zapewniamy nocną ochronę stajni. Organizator zapewnia pierwszą ściółkę, 

wyłącznie słomą. Trociny we własnym zakresie (zaznaczyć trociny w panelu zgłoszeń bez ściółki). 

Możliwość na miejscu zakupu siana, trocin i słomy według cennika.  

Godziny udostępniania placów w piątek: 

Arena A /plac konkursowy/ - 12.00-16.00 

Arena B /rozprężalnia/ - 12.00-19.00 

Komitet organizacyjny zawodów ze względu na zagrożenie EHV 1 przygotuje teren zawodów dostosowując 

go do możliwości stosowania zasad bioasekuracji koni, m.in. zasady przyjęcia koni, boksy izolacyjne. 

Zgodnie z aktualnymi wytycznymi PZJ.  
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VI. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA 

1.  
Zgłoszenia: www.zawodykonne.pl 

2.  
Termin zgłoszeń ostatecznych: 2022-05-18 

3.  
Maksymalna Ilość koni: 150 

4.  
Kryteria przyjmowania zgłoszeń:  

 

W przypadku zgłoszeń więcej niż 150 koni organizator ma prawo do ograniczenia przyjęć i utworzenia listy 

rezerwowej. Decyduje kolejność zgłoszeń. Wszelkie zmiany w zgłoszeniach po ogłoszeniu list startowych 

tylko za zgodą organizatora i po wpłacie 20 PLN. Organizator przyjmuje zgłoszenia za pomocą panelu 

zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.ZawodyKonne.com  W przypadku odwołania przyjazdu do 

19.05.2022, przedpłata zostanie zwrócona. Osobom, które wycofają się ze startu w zawodach, na mniej niż 

3 dni przed zawodami przedpłata nie zostanie zwrócona. Osoby, które zrezygnują ze startu w zawodach na 

mniej niż 3 dni lub nie przyjadą w ogóle na zawody zobowiązane są do uiszczenie wszelkich opłat 

wynikających z propozycji zawodów w terminie do 7 dni po zawodach. Organizator naliczy zawodnikowi 

pełne opłaty zgodnie z panelem zgłoszeniowym. Rezygnacji należy dokonywać wyłącznie pisemnie- za 

pomocą panelu zgłoszeniowego lub email. Zawodnicy biorący udział w zawodach muszą posiadać licencję 

PZJ oraz aktualne badania lekarskie. Decyduje kolejność zgłoszeń wraz z dokonaną opłatą za boks lub 30/60 

PLN koń bez boksu - za media. Organizator w pierwszej kolejności przyjmie konie zgłoszone na dwa dni z 

wynajęciem boksu. Organizator może przyjąć zgłoszenie bez wpłaty (wola organizatora), ale jednocześnie 

zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia bez wpłaty lub zwiększenia opłat o 50%. W przypadku 

wolnych miejsc Organizator ma prawo przyjąć zgłoszenia po terminie ostatecznym. Otwarty panel 

zgłoszeniowy www.zawodykonne.com po terminie ostatecznym nie jest równoznaczny ze zmianą terminu 

ostatecznego. Zgłoszenia wyłącznie przez stronę www.zawodykonne.com. Za zgłoszenia przysłane w innej 

formie organizator po akceptacji obciąży zgłaszającego opłatą dodatkową 100 zł. Zapisy do konkursów 

rozgrywanych w pierwszy dzień zawodów dokonywane są przy zgłoszeniu na www.zawodykonne.com. Na 

kolejne dni zapisów można dokonać do 15 min po zakończeniu ostatniego konkursu dnia poprzedniego 

przez panel zgłoszeniowy. Wszystkie zgłoszenia do konkursów przyjmowane będą WYŁĄCZNIE poprzez 

panel zawodykonne.com. Dokonanie zmiany w zapisach do konkursu (po opublikowaniu list startowych) za 

zgodą Sędziego Głównego: 20 zł. Zawodnicy, którzy mają zaległości wobec Organizatora zobowiązani są do 

ich uregulowania przed rozpoczęciem zawodów. Organizator nie odpowiada za złe zapisy dokonane przez 

zgłaszającego (dotyczy również boksów). Wszelkie informacje organizacyjne związane z zawodami będą na 

bieżąco umieszczane w komunikatach w panelu zgłoszeń. Organizator zapewnia pierwsze ścielenie boksu 

słomą, własne wiadra i żłoby. Jeżeli będą zastosowane trociny prosimy o zaznaczenie w panelu boksu bez 

ściółki.    NA TERENIE OŚRODKA PSY MOGĄ PORUSZAĆ SIĘ TYLKO NA SMYCZY!!! WŁAŚCICIEL 

ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRZĄTANIA PO SWOIM PUPILU I ODPOWIADA ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ 

ZWIERZĘ. ZAKAZ PALENIA na  ROZPRĘŻALNI I W STAJNIACH !!!! PARKOWANIE NA WYZNACZONYCH 

MIEJSCACH PARKINGOWYCH DLA KONIOWOZÓW, PRZYCZEP I TRAILERÓW 
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VII. WARUNKI UCZESTNICTWA I FINANSOWE 

1. Opłaty: 

Rodzaj opłaty: Koszt (PLN): 

Startowe (od każdego startu) 75 PLN 

Opłata za boks całe zawody 275 PLN 

Opłata za boks jeden dzień 150 PLN 

Opłata za utylizację odpadów i media (dla koni nie korzystających z boksów) za 

jeden dzień zawodów 

30 PLN 

Jednorazowa licencja gościnna zawodnika 30 PLN 

Jednorazowa licencja gościnna konia 30 PLN 

Podłączenie samochodu do prądu  100 PLN 

   

2. Sposób i warunki płatności: 

Opłatę za boks w wysokości 275 zł lub 150 zł w przypadku konia zgłoszonego na jeden dzień oraz opłatę 

za media za konia zgłoszonego bez boksu 30/60 zł tylko przelewem w terminie do 17.05.2022 roku na 

następujące konto: Santander Bank Polska nr 91 1090 2460 0000 0001 4720 5374 z dopiskiem: z datą 

zawodów i  nazwą konia. Kod SWIFT: WBKPPLPP 

Dane do faktury bardzo prosimy przesyłać na adres: izabela.bek.kaczkowska@gmail.com  

Tylko po dokonaniu wpłaty zapewnimy boks. Decyduje data wpływu na rachunek bankowy. 

 

 Dane do faktury bardzo prosimy przesyłać na adres: izabela.bek.kaczkowska@gmail.com 

 

3. Dodatkowe informacje organizatora:  
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Organizator nie odpowiada za wypadki, szkody i kradzieże powstałe w trakcie zawodów. Komitet 

Organizacyjny nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań trenera, zawodników, 

luzaków i koni, jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń, pożarów i innych wydarzeń. Zawodnicy i 

właściciele odpowiadają osobiście za zniszczenia w stosunku do osób trzecich, spowodowane przez nich 

samych, ich pracowników lub ich konie. Dlatego zalecane jest zawarcie stosownego pełnego 

ubezpieczenia na czas udziału w zawodach.  
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VIII. PROGRAM ZAWODÓW I NAGRODY 

1. Program zawodów: 

Konkurs nr: 

Nazwa konkursu, runda: 

Klasa konkursu, 

wysokość: 

Rodzaj konkursu, 

Art.: 

Nagrody (PLN): 

Pula: I II III IV V VI VII VIII 25%* 

Dzień 1: sobota, 2022-05-21, ok. 8.00. 

Konkurs nr: 1 

Zawody Towarzyskie  
Krzyżaczki  

Dokładności art. 

238.1.1 
          

Konkurs nr: 2 

Zawody Towarzyskie 

mini LL, 50-60 

cm  

Dokładności art. 

238.1.1 
          

Konkurs nr: 3 

Zawody Towarzyskie 

mini LL, 60-70 

cm 

Dokładności art. 

238.1.1 
          

Konkurs nr: 4 

Zawody Regionalne  
LL 90 cm 

z trafieniem w 

normę czasu 

Aneks 5 

          

Konkurs nr: 5 

Zawody Regionalne 

L                                                       

100cm 

z trafieniem w 

normę czasu 

Aneks 5 
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Konkurs nr: 6 

Zawody Regionalne 

L1                                                        

105cm 

Zwykły art. 

238.2.1 
          

Konkurs nr: 7 

Zawody Regionalne 

P                                                          

110cm 

Zwykły art. 

238.2.1 
          

Konkurs nr: 8 

Zawody Regionalne 

P1                                                       

115cm 

Zwykły art. 

238.2.1 
          

Konkurs nr: 9 

Zawody Regionalne 

N                                                         

120cm 

Dwufazowy art. 

274.1.5.3 
300 150 100 50       

Konkurs nr: 10 

Zawody Regionalne 

N1                                                       

125cm 

Zwykły art. 

238.2.1 
400 200 125 75       

Konkurs nr: 11 

Zawody Regionalne 

C                                                          

130cm 

Zwykły art. 

238.2.1 
500 250 150 100       

Dzień 2: niedziela, 2022-05-22, ok. 8.00. 

Konkurs nr: 12 

Zawody Towarzyskie  
Krzyżaczki  

Dokładności art. 

238.1.1 
          

Konkurs nr: 13       

Zawody Towarzyskie 

mini LL, 50-60 

cm 

Dokładności art. 

238.1.1 
          

Konkurs nr: 14 

Zawody Towarzyskie  

mini LL, 60-70 

cm  

Dokładności art. 

238.1.1 
          

Konkurs nr: 15 

Zawody Regionalne 
LL, 90 cm 

z trafieniem w 

normę czasu 

Aneks 5 
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Konkurs nr: 16 

Zawody Regionalne 

L                                                          

100cm 

z trafieniem w 

normę czasu 
          

Konkurs nr: 17 

Zawody Regionalne 

L1                                                        

105cm 

Zwykły art. 

238.2.1 
          

Konkurs nr: 18 

Zawody Regionalne 

P                                                          

110cm 

Zwykły art. 

238.2.1 
          

Konkurs nr: 19 

Zawody Regionalne 

P1                                                       

115cm 

Dwufazowy art. 

274.1.5.3 
          

Konkurs nr: 20 

Zawody Regionalne 

N                                                         

120cm 

Zwykły art. 

238.2.1 
300 150 100 50       

Konkurs nr: 21 

Zawody Regionalne 

N1                                                       

125cm 

Zwykły art. 

238.2.1 
400 200 125 75       

Konkurs nr: 22 

Zawody Regionalne 

C                                                          

130cm 

Zwykły art. 

238.2.1 
500 250 150 100       
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2.  
Nagrody rzeczowe:  Organizator przewiduje nagrody rzeczowe  

3.  
Flots:  Flot’s dla 25% uczestników każdego konkursu 

4.  
Puchary: Puchary za pierwsze miejsca 

5.  
Dodatkowe uwagi organizatora:  
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Konkursy odbędą się pod warunkiem zgłoszenia do nich minimum 6 par. Organizator zastrzega sobie prawo 

odwołania konkursów.  

Wszystkie konkursy na zawodach są otwarte, w po każdym konkursie odbędzie się dekoracja.   

Pula nagród finansowych w konkursach: 2 400 PLN. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe.  

Wypłata nagród finansowych nastąpi tylko w przypadku wyjechania do dekoracji.  

Nagrody finansowe zostaną wypłacone w całości w przypadku startu w konkursie min. 10 par. Jeżeli 

wystartuje od 1 do 4 par wypłacona zostanie tylko 50% pierwszej nagrody, jeżeli od 5 do 9 par 50% 

pierwszej i drugiej nagrody. Ten sam podział dotyczy nagród rzeczowych.   

Kolejność konkursów jest orientacyjna, organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie. W 

przypadku pozyskania dodatkowych sponsorów zwiększymy pulę nagród finansowych oraz liczbę nagród 

rzeczowych.   

 W ciągu zawodów koń może wystartować 4 razy z zachowaniem dziennego limitu startów. Koń może 

startować 2 dni. 
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IX. WARUNKI KWALIFIKACJI DO KONKURSÓW FINAŁOWYCH 

 

 

X. ZAGADNIENIA WETERYNARYJNE 

Szczepienia ochronne przeciwko grypie koni. Obowiązuje następujący schemat szczepień: 

a) szczepienie podstawowe: 

 pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień 

 drugie szczepienie – nie wcześniej niż 21-go dnia i nie później niż 92 dnia od pierwszego szczepienia. 
b) szczepienie przypominające: 

 co 6 miesięcy od ostatniego szczepienia (jest dopuszczalny 21 dniowy okres karencji) 

 żadne szczepienie przypominające nie może się odbyć później niż na 7 dni przed przybyciem na 
zawody. 
 

XI. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE 
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Zakwaterowanie we własnym zakresie. Na terenie ośrodka jest dostępny teren campingowy z dostępem 

do łazienki i prysznica.  Wyżywienie możliwe na terenie ośrodka na wynos. Wyżywienie dostępne będzie na 

miejscu zawodów : Gospoda pod Dzikusem – czynna od 8.00 do 20.00 oraz mała gastronomia na terenie 

hipodromu.     

XII. KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM 

Polski Związek Jeździecki prosi wszystkie osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w sporty konne, 

o przestrzeganie poniżej przedstawionego kodeksu oraz zasady, że dobrostan konia jest najważniejszy. 

Dobrostan konia musi być zawsze uwzględniany w sportach konnych i nie może być podporządkowany 

współzawodnictwu sportowemu ani celom komercyjnym. 

1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startów, dobrostan konia musi stać ponad 

wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia 

oraz transportu. 

2. Konie i jeźdźcy muszą być zdrowi, kompetentni i wytrenowani, zanim wezmą udział w zawodach. Dotyczy 

to także stosowanych leków, środków medycznych oraz zabiegów chirurgicznych zagrażających 

dobrostanowi konia lub ciąży klaczy, oraz przypadków nadużywania pomocy medycznej. Zawody nie 

mogą zagrażać dobrostanowi konia. Należy zwracać szczególną uwagę na teren zawodów, stan techniczny 

podłoża, warunki stajenne i atmosferyczne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo, także podczas podróży 

powrotnej z zawodów. 

3. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także 

humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej, 

leczenia obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji. 

4. Polski Związek Jeździecki usilnie zachęca wszystkie osoby działające jeździectwie do stałego podnoszenia 

swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem. 

 


